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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.

إن الید مفرد  :أال نقول ،: وقعت یدي على قدمیه-رضي هللا عنها–في قول عائشة  ول:�ق
  فال یتم االستدالل بهذا الحدیث على إلصاق القدمین في الصالة؟ ،فتعم ،مضاف

 إنه ما امعروفً  ائً هذا یبعده �ون اإلنسان في األصل یتحسس بید واحدة ال بید�ه، لما یتحسس شی
 .إنما بید واحدة فمن حیث المعنى ال �ستقیم ،ین �لتیهمایتحسس �الید أن �مكن

ع هل اإلجماعات التي �حكیها ابن القطان في �تا�ه اإلقناع في مسائل اإلجماهذا �قول:  
  وقد نصها من مسائل اإلجماع؟ ،حیث وجدت �عض المسائل ورد فیها خالف ،ثابتة

لبر والنووي وابن قدامة هذه في �ثیر هذه اإلجماعات التي �حكیها مثل ابن القطان وابن عبد ا
إنما على حد علمهم في مثل هذه المسائل  ،دعاء اإلجماع فیهاامنها خرم، وال یتم وال �ستقیم 

ك أنهم كثیًرا ما �قول ابن قدامة: ال أعلم فیها خالًفا وقد �حكي اإلجماع، وفیهم نوع تساهل، وال ش
التي �حكونها قد �خفى علیهم قول المخالف،  علماء مطلعون، لكن في �ثیر من هذه اإلجماعات

اد، وادعاء اإلجماع �ما �قول اإلمام أحمد وغیره �عد الصحا�ة في إثباته أو دون إثباته خرط القت
�قول: دعاوى اإلجماع التي یذ�رها هؤالء تجعل طالب العلم ال یهاب  -رحمه هللا-والشو�اني 

إذا نقل اإلجماع على مسألة  ،ي نفس طالب العلماإلجماع، نعم �ستصحب أن لهذا الكالم هیبة ف
 -رحمه هللا-لكن اإلشكال فیما یدعیه النووي  ،یبقى له هیبة، وأنه هو األصل حتى یوجد مخالف

 .وقد یذ�ر هو الخالف ،من اإلجماعات في مسائل الخالف فیها مشهور
 قول جمیع المجتهدین الرأ�ه في اإلجماع هو رأي الجمهور أنه  -رحمه هللا-ومعلوم أن النووي  

، ومعروف عنه نقل -رحمه هللا-قول من �قول �أن اإلجماع قول األكثر �ما هو قول الطبري 
حیث یذ�ر القراءة فیذ�ر قول األكثر من  ،عنه في �تب األصول وظاهٌر من تصرفاته في تفسیره

نه أة على ذلك. معلوم إلجماع القرأ  ؛القراء ثم �قول: وقرأ فالن �ذا، والصواب في ذلك عندنا �ذا
 ابهذا التصرف �كون قوله وهو ما ینقل عنه في �تب األصول أ�ًضا أن قول األكثر �عد إجماعً 

هم یرون أن اإلجماع قول الكل، فیستدرك علیهم �ما یذ�ر من خالف، فهؤالء فعنده، أما هؤالء 
األمصار وتفرق  لكن یبقى أن حصر األقوال �عد تباین ،ال شك أنهم أئمة وأهل اطالع واسع
 یها.و�تب لم �طلعوا عل ،�كون هناك أقوال لم �طلعوا علیها ،العلماء في األقطار دونه خرط القتاد

 طالب:...
له هیبة في نفس طالب العلم، له هیبة في نفس طالب العلم، فإن اطلع على  ال، هو یبقى أن

لم �طلع وفي نفسه شيء الخالف على مخالف له أن �خرق هذا اإلجماع لوجود المخالف، و�ن 
من هذا اإلجماع وفي غیره قوة في القول اآلخر في المسألة قوة أو یتجه له قول یدعمه دلیل و�ن 

و�ال فمع  ،فإن سبقني أحد إلى �ذا فأنا أقول �ه ،فیكون قوله مقیًدا ،نقل اإلجماع على خالفه
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لهذا القول فأنا قائل �ه و�ال  إن سبقني أحد ،اإلجماع، وهذا وجد من �عض أهل العلم: إن ُسِبقتُ 
 .فأنا مع اإلجماع

على �ل حال مثل هذه األمور مثل ما ذ�رت إذا نقل اإلجماع أحٌد من هؤالء تجعل طالب العلم  
على مخالفته حتى �طلع على مخالف بدلیله ورجحان دلیله،  ؤفي نفسه هیبة لهذا القول، وال �جر 

و�ن  ،وأن هذا راجح من حیث الدلیل ،سألة من غیر جزمإن أراد أن یبین رأ�ه ووجهة نظره في الم
 �عني ،فأنا قائل �ه :نقل اإلجماع على خالفه استثنى، استثنى واشترط، إن ُسبقت إلى هذا القول

ما ینقل اإلجماع في  اإن وجد من �سبقه فالقول متجه، وهذه فعلها �ثیر من أهل العلم. �ثیرً 
ثًال حینما قال: أجمعت األمة على أن صالة الكسوف مسائل قد �خفى علیه قول المخالف، فم

 :سنة، قد �خفى علیه ترجمة أبو عوانة في صحیحه �اب وجوب صالة الكسوف، وحینما �قول
أجمعت األمة على أن عیادة المر�ض سنة مع قول البخاري: �اب وجوب عیادة المر�ض، اللهم 

ائل لحد األدنى االستحباب والمشروعیة فالقعلى ا ا، إجماعً اإال إذا �ان یرى الحد األدنى إجماعً 
 ال؟ أم �الوجوب یرى المشروعیة و�رى االستحباب، �عني الحد األدنى هل القول �األقل إجماع 

�عني لو جاء ثالثة شهود �شهدون لشخص أن  ،هذه مسألة معروفة في األصول، مسألة معروفة
، شهد �أن لفالن في ذمة فالن ألفي ر�الن، اله دیًنا على فالن من الناس، قال واحد: الدین ألف

ال؟ نعم، من أهل أم ألف، هل أجمعوا على األلف  :والثالث قال ،والثاني قال: ألف وخمسمائة
 واالستحباب في مثل هذه المسائل إجماع، هذا نوع من التوجیه ،إجماع الحد األدنى :العلم �قول

تد تد بهذا المخالف، وهذا �ثیر عنده، ال �ع؛ ألنه ال �عا�حكي المسائل اإلجماع ثم یذ�ر مخالفً 
ح ؛ ألنه صرّ اود مخالفً ثم یذ�ر قول دا ،یذ�ر اإلجماع ،ودال �عتد �قول دا ،مثًال �قول الظاهر�ة

ا ال ألنه ال یرى القیاس الذي هو أحد أر�ان االجتهاد، فهذ ؛ودي شرح مسلم �أنه ال �عتد �قول داف
ُ�حكى إجماع عصر واحد، ثم هذا  ،إجماع عصر واحدحكى مثل هذا القول، وأحیاًنا �ُ یرد علیه 

م على هذا العصر فیكون اإلجماع منعقدً  �عده أو متأخر عنه على الخالف  االمخالف إما متقدِّ
هل تموت �موت أصحابها؟ أو تبقى محفوظة ُ�خرق بها اإلجماع؟  ،بین أهل العلم في األقوال

 جود عندهم.لكن مثل هذا مو  ،على �ل حال المسألة تطول
أیهما أولى: الحرص على القرب من اإلمام أم الحرص على السترة و�ن أ�عدت عن �قول: 
 اإلمام؟ 

فعمد إلى  ،�عني دخل والصالة ما أقیمت ،إذا �ان المراد �السترة في صالة النفل قبل الصالة
ه، ��ستتر  ائً شی أو اأو قصد جدارً  ،عمود في مؤخرة المسجد مثًال لیصلي النافلة أمام هذا العمود

و�ن ترتب على ذلك أنه �سبق على القرب من اإلمام هذا متصور، فالسترة مستحبة عند عامة 
و�ن �ان القصد في صالة الفرض التي  ،فیحرص علیها طالب العلم ،وقیل بوجو�ها ،أهل العلم
 سترة اإلمام سترة لمن خلفه. ،اإلمام هذا لیس له سترة� ها�قتدي فی
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هل ف ،�یلو من الر�اض نن منزل في الر�اض وآخر في قر�ة تبعد أكثر من ثمانیرجل له منزال  
  إذا سافر �قصر أم �عتبر مقیًما لوجود المنزل؟

 .هو مقیم في البلدین ما دام له منزالن ،هو مقیم في البلدین
ة عراقیواقترحوا أن ُ�قرأ �تاب التحفة ال ،ألتقي مع �عض طالب الجامعة في لقاء شهري  �قول: 

  فهل هو مناسب؟ ،لشیخ اإلسالم في األعمال القلبیة
ألني  ؛ا، وهل هناك من عّلق علیه؟ یوجد تعلیقات في أشرطة لبعض المشا�خنعم مناسب جد� 

 سمعت أنه ُأدخل في �عض الدروس.
 وهل إذا أخر؟ ؟ ما هو وقت أذ�ار الصباح والمساء�قول: 

وقل غرو�ها مقیدة بهذا، شیخ اإلسالم یرى  أذ�ار الصباح والمساء مقرونة �قبل طلوع الشمس
أنها من �عد صالة الصبح ومن �عد صالة العصر، لكن �ل ما قر�ت من هذا الوقت الذي 

وهل إذا أخر اإلنسان األذ�ار  .جاءت �ه النصوص قبل طلوع الشمس وقبل غرو�ها �ان أولى
إذا أخر المسلم أذ�ار  :قولألني سمعت إمام مسجد � ؛أذ�ر المساء إلى �عد المغرب �فوت أثرها

ذا فعلها في إ؟ لكن االمساء والصباح إلى ما �عد شروق الشمس أو غرو�ها فإنها ال تكون حرزً 
الصباح انطبق علیه أنها أذ�ار صباح، و�ذا فعلها في المساء صّح في حقه أنها أذ�ار مساء، 

لها ة �ذا هذا ال �جز�ه أن �قو من قال في لیل ،في لیلة �ذا :لكن الذي ینبغي أن یتنبه له من قال
 قبل غروب الشمس.

  ؟ هوما دلیل ؟المثلوم ما حكم الشرب من اإلناء �قول:
ال شيء فیه، اللهم إال إذا خشي منه الضرر، إذا خشي منه الضرر �أن �جرح الفم یتقى. و�ال 

ه ظروا إلى أنما فیه شيء، وما اإلناء الذي �سلم من الثلم، ال تنظر إلى واقعنا وما نعیشه، انف
یباع بثالثة  ر�االتكان الفنجان یباع في بالدنا في وقت �ستأجر فیه البیت بثالثة وخمسة 

لها األواني � ،�شّرط و�زّ�ن، هو العصور السا�قة �لها على هذایترك الثلم؟ هذا ، مثل هذا ر�االت
انشعب انكسر،  -مصلى هللا علیه وسل-عیب، إلى النبي  أومتكسرة، ما �شترط إناء ما فیه خرم 

 :المقصود أن المثلوم ما فیه شيء، العوام �عضهم یتشاءم منه، و�قول ،ور�طوه �سلسلة من فضة
 إنه یؤثر ما أدري، �الم عوام ال قیمة له.

ما حكم إتالف عیٍن محرمة هي ملك ألحد مثل خمر أو سجائر دون حصول ضرٍر  �قول:
 �النسبة للمتِلف أن یتلفها دون علم صاحبها؟ 

ه من أتلفه ال �ضمن، لكن یبقى أن: معلوم أن المحرم ال قیمة له، لیس �مال، وأهل العلم �قولون 
 ألنه یترتب علیه أضرار ومفاسد �برى، ؛وأن التغییر لیس ألحٍد �الید ،في ظروفنا التي نعیشها

لم لكن ینبغي درء المفاسد قبل، حتى ولو لم �ع ،والمصلحة ال شك أنها مترتبة على التغییر
 صاحبها، إنما �خبر عنها من له التغییر �الید.
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 ،قوالن وأما �عدها فأصبحت فیها ،�انت هناك مسائل من الُمَسلَّمات قبل عواصف التغییر �قول:
فهل هذا خالف معتبر أم أنه  ،وغیرها ،والحجاب ،والتصو�ر ،مثل حلق اللحیة وتقصیرها

  خالف؟
عال �ما یترجح عنده �الدلیل، وأف -جل وعال-م یتدین هلل العبرة �الدلیل، المسل ،العبرة �الدلیل

 هد�إنما الذي یترجح لالناس وتصرفاتهم وقبولهم لمثل هذا التغییر ال أثر له في حیاة المسلم، 
�الدلیل إن �ان من أهل النظر فیتعین علیه األخذ �ه، و�ن �ان ال �ستطیع ولیس من أهل النظر 

 .فیقتدي �من تبرأ الذمة بتقلیده
  هل �شترط فهم الحجة لقیامها على المكلف؟

ال شك أن بلوغ الحجة شرط بال شك �اإلجماع �االتفاق، وفهم الحجة �النسبة لألعاجم ومن في 
حكمهم أمر ال بد منه، الذي ال �شترط زوال المانع من قبول الحجة، زوال المانع من قبول 

ل الدلیل، و�فهم الدلیل، لكن �منع من قبو  �سمع ،ألن السامع �سمع الحجة ؛الحجة، هذا ال �شترط
الحجة مانع، وجود الشیوخ الذین هم محل قناعة من هذا الشخص �منع من قبول الحجة في �ثیر 

و�رى من  ،�سمع أ�ًضا من شیوخه ،و�سمع من شیوخك ،من األحیان؛ ألنه مثل ما �سمع منك
خه عنده، وهذا المانع هو الذي شیوخه، ولیس قبول قولك وقول شیوخك �أولى من قبول قول شیو 

، ]٢٢ة الزخرف: [سور  }َجْدَنا آَ�اَءَنا َعَلى ُأمَّةٍ ِإنَّا وَ {منع �ثیر من المشر�ین من قبول الحجة 
ن ومن �هللا الحكم �ذا، قال فالن �ذا، قال العالم الفالني من المتقدمی :كثیر من األقطار تقول له

 لكن زواله لیس �شرط. ،بول الحجةفیمنع من ق ،المتأخر�ن، لكن شیوخنا اآلن
 نهى فیه عن الشرب من ثلمة القدح -صلى هللا علیه وسلم-ألم یرد حدیث عن النبي �قول: 

  و�یف یوجه الحدیث الصحیح؟ ؟ومخرج في الصحیحة
ا وم ؟ین السائل؟ ما حكم الشرب من اإلناء المثلومأأنا ال أعرف هذا الحدیث، لكن  ،أنا ما أعرف

من الثلمة تجرح  ،ألنها تجرح الفم ؛ى �ل حال إن صح الخبر هو من الثلمةدلیل ذلك؟ عل
�خالف اإلناء المثلوم الذي فیه جهات سلیمة. وعلى �ل حال الحدیث الذي �عرفه �قول مخرج 

 .افي الصحیحة موجود؟ جزاك هللا خیرً 
 طالب:...

 ؟ماذا
 طالب:...

عنه، لكن من �قیة جهات اإلناء التي وعلى �ل حال هو �جرح، وهو �ضر الشارب، فلهذا ینهى 
 ما فیها إشكال.فال ثلم فیها 
 طالب:...
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ممكن، فوق �ل ذي علم  ،�الي ألِق له ممّر علّي ول ولعله ،ما أدري �هللا الحدیث اآلن سمعته
 علیم. 

وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصحبه  ،الحمد هلل رب العالمین
 أما �عد: ،أجمعین

حدیث ابن عباس:  ،في حدیث أبي سفیان في قصة هرقل -رحمه هللا تعالى-فیقول المؤلف 
م �عني قال أبو سفیان: ث (ثم دعا)وهذا انتهى الكالم فیه،  (ولو �نت عنده لغسلت عن قدمه)

 .-صلى هللا علیه وسلم-دعا �عني هرقل �كتاب رسول هللا 
دعا هرقُل الناَس. اآلن دعا �كتاب  ،: ثم دعا هرقل الناس�قول الكرماني: أي قال أبو سفیان 

لكن هل  ،..ما �حتاج إلى حرف، دعا �تاب ،�حرف؟ بنفسهأم رسول هللا، دعا یتعدى بنفسه 
دعاهم �كتاب رسول  ،الكتاب ُیدعى أو حامله؟ نعم حامله، الكرماني یرى أن الدعوة هنا للناس

ال �مكن أن یدعى  ،ال مدعو، ألنه معروف ،ٌو �هوالكتاب مدع -صلى هللا علیه وسلم-هللا 
 ال بد من تقدیر، واألفعال المتعد�ة بنفسها قدفالكتاب، و�ذا حصل دعاء أو نداء لما ال �عقل 

ُتعدى �حرف، �حرف و�دونه، اآلن من األسالیب المستعملة وهي موجودة على ألسنة �عض 
ل �عمركطالب العلم إذا دعا �طول العمر مثًال تجده �قول: هللا ل �عمرك �طوِّ ا هذ ،، هللا �طوِّ

ما �حتاج إلى حرف، هنا �قول  ،�التضعیف مع أن الفعل متعدٍّ  ،كثیر على ألسنة الناس
، -صلى هللا علیه وسلم-الكرماني: أي قال أبو سفیان: ثم دعا هرقُل الناَس �كتاب رسول هللا 

لى إ�عني هل هذه دعوة  ،عا الناس �الكتابال مدعو، فلذا ُعدي إلیه �الباء، د ،والكتاب مدعٌو �ه
 معنى �الم الكرماني؟ دعا الناَس  مااإلسالم �الكتاب؟ هرقل یدعو الناس إلى اإلسالم �الكتاب؟ 

 ، -صلى هللا علیه وسلم-�كتاب رسول هللا 
، �ما -صلى هللا علیه وسلم-دعاهم إلى اإلسالم �كتاب رسول هللا  ،�عني هذا ظاهر اللفظ

ذا ههل هذا من  ،]٥٢[سورة الفرقان:  }َوَجاِهْدُهم ِ�هِ { -جل وعال-اهدة �كتاب هللا تحصل المج
 ؛-صلى هللا علیه وسلم-دعا الناس �كتاب رسول هللا النوع؟ �عني ظاهر �الم الكرماني هذا، 

، ولیكن �الم ألنه ما یتصور أنه دعا الناس الذین معهم الكتاب وقد �عث �ه دحیة، �عني واحد
 .ي ال وجه لهالكرمان

 طالب:...
 �عني الدعوة ،طیب، والكتاب مدعٌو �ه ال مدعو ،ن مراده هكذا. غیر متجهإ :غیر متجه إذا قلنا

 ظاهرة، -علیه الصالة والسالم-، دعوة الناس إلى اإلسالم �كتاب هللا �سنة نبیه هرة�الكتاب ظا
 �السنان، �حصل �الكتاب. ألن الجهاد �ما �حصل �اللسان، �حصل ؛مثل مجاهدة الناس �الكتاب

 طالب:...
 .بنفسه اإلشكال في دعا �الكتاب، دعا �الكتاب الفعل متعدٍّ 
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 طالب:...
ن فعًال   آخر مثل؟ ُضمِّ
 طالب:...

ل أي دعا الكتاب على سبی ،�قیة �الم أهل العلم، �قول: فلهذا ُعدي �الباء أو الباء زائدة نرى 
�عني دعا المحمول وأراد الحامل، دعا المحمول أي دعا الكتاب على سبیل المجاز،  ،المجاز

وأراد الحامل، وصور المجاز عدیدة، �عني �ما ُ�طلق الشيء على الحال و�راد �ه المحل 
والعكس، �طلق اللفظ على المحل و�راد �ه الحال، �عني مثل �لمة الغائط األصل فیها المكان 

ه، الحال، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقو  ثم ُأطلق المكان وُأر�د الحال، المحل و�راد ،المطمئن
 األصل في الحقو أنه معقد اإلزار من الجسم، ثم ُأطلق على اإلزار نفسه، �قول: أو دعا الكتاب

فتكون الباء زائدة، أو ضّمن دعا أو ضّمن دعا معنى اشتغل، دعا �الكتاب  ،على سبیل المجاز
ن قوله: ثم دعا أي من ُو�ل إلیه ذلك، دعا م �عني اشتغل �الكتاب ونحوه، وفي فتح الباري �قول:

 ولهذا ُعّدي إلى الكتاب �الباء. ،و�ل إلیه ذلك
 طالب:...

 ؟ماذا
 طالب:...

ل دعا من ُوِ�ل إلیه ذلك، من ُوِ�ل إلیه ذلك، دعا دحیة أن �أتي �الكتاب أو قر�ب من هذا. وقا
 :نفیه حذٌف تقدیره قال أبو سفیا -صلى هللا علیه وسلم-العیني: قوله: ثم دعا �كتاب رسول هللا 

ه الكرماني �قوله: ثم دعا هرقل الناس �كتاب ومفعول دعا أ�ًضا محذوف، قدر  ،ثم دعا هرقل
 .دعا من و�ل إلیه ذلك -�عني ابن حجر–وقّدره �عضهم  -صلى هللا علیه وسلم-رسول هللا 

ه ، قدر -لى هللا علیه وسلمص-هللا  قال العیني: األحسن أن �قال: ثم دعا من �أتي �كتاب رسول 
ثم  :ثم دعا من و�ل ذلك إلیه، قال العیني: قلت: األحسن أن �قال -�عني ابن حجر–�عضهم 

ألن الكتاب  ؛و�نما احتیج إلى التقدیر ،-صلى هللا علیه وسلم-دعا من �أتي �كتاب رسول هللا 
 �مدعو.ألن الكتاب مدعو �ه ولیس  ؛مدعٌو �ه ولیس �مدعو. احتیج إلى التقدیر

�ه دحیُة في �عض النسخ: مع دحیة، الذي �عث �ه دحیة �قول  ثالذي �ع ،الذي �عث �ه دحیةُ 
 القسطالني: برفع التاء على الفاعلیة �عث دحیُة.

 طالب:...
باء األحسن �قال ألن ال :ثم دعا من ُو�ل ذلك إلیه، ولذا ُعّدي إلى الكتاب �الباء، العیني �قول

 تعلق �أي شيء على �الم ابن حجر؟�كتاب الجار والمجرور م
 طالب:...
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ولذا ُعّدي  ،، قال: دعا من ُو�ل ذلك إلیهما جاء �متعلق الجار والمجرورابن حجر ما �مكن، 
 -صلى هللا علیه وسلم-دعا من �أتي �كتاب رسول هللا  :إلى الكتاب �الباء، األحسن أن �قال

ر المضمر الذي �صح أن یتعدى �الباء، ما قدّ  ،�عني على السیاق، ابن حجر ما حّل اإلشكال
 .على �ل حال المسألة واضحة

ر: ي ذر والوقت عن المستملي وابن عساكو وألب ،�قول القسطالني: برفع التاء دحیُة على الفاعلیة 
معه، �قول الكرماني: أي  -صلى هللا علیه وسلم-�عث �ه مع دحیة، أي �عثه  ،�عث �ه مع دحیة

راسة �عني هؤالء الطالب الذین یبعثون للد ،�عثه وابتعثه ،�عثه وابتعثه :و�قال أ�ًضا ،أرسله معه
 �قال: ُ�عثوا أو ابتعثوا؟ 

 طالب:...
 ابتعاث؟أم �عث  :وهل �قال
 طالب:...

 �عث؟  :�صح أن �قال
 طالب:...

: وقالوا أ�ًضا ،و�عث :ألنه هنا �قول ؛�عثأم هذا ابتعاث  :االفتعال معروف، هل �قال ،افتعال
 ه وابتعثه �معنى أرسله، �عني معنى واحد.�عث

 طالب:...
 ؟ماذا

 طالب:...
 �عثه �عث معاذ إلى الیمن. �عث معاذ إلى الیمن.

 طالب:...
 فالمهمة فیها �لفة بدلیل ز�ادة المبنى. ،، لكن االفتعال فیه فیه شيء من التكلفنعم

 طالب:...
 احد سواء �ان �عث وال ابتعاث.ن من طرف و و هم مبعوث ،ما هي مفاعلة ،ال، ما هي مفاعلة

 طالب:...
 ، فأنا أقول لماذا �عدلون عن �لمة البعث-علیه الصالة والسالم-الكالم الذي �عثه هو الرسول 

 مبعوث؟ :ما �قال ،فالن مبتعث :إلى االبتعاث و�قال
 طالب:...

 ؟ماذا
 طالب:...

 .واحد �عث وابتعثه �معنى أرسله هذا األصل في الكلمة أن معناها :�قول
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 طالب:...
 مبعوث للدراسة، لكن ما نسمع إال ابتعاث ومبتعث، ما نسمع إال هذا.

 طالب:...
ني المعنى واحد، و�ن �ان بینهم فرق بین �سب واكتسب لها وعلیها �ع ،هم هم المعنى واحد

 .مأخوذ من لها ومأخوذ من علیها
 طالب:...

 ، هذا �أتي.لكن هذا �أتي �أتي
 طالب:...

ن ملحظ من عمد إلى االبتعاث غیر البعث أن هؤالء یبعثون لمصالحهم وقد �حصل أال �كون م
لهم ما �حصل، فینزه لفظ البعث عن �عض التصرفات، �عث هللا النبیین، هذا �مكن ملحظ أن 
�عض من أشاع هذه الكلمة دون هذه، هؤالء مبتعثین، �خالف من �عث معاذ إلى الیمن، �عث 

 .ال مبتعثون  هللا النبیین فهم مبعوثون 
 طالب:...

قد یلحظ اإلنسان ملحظ فیشیع هذا دون هذا و�ال فاألصل المعنى  :هذا �عد یرد. ال، أنا أقول
عندهم ال نراهم �ستعملون  ماواحد، قد �كون له ملحظ في هذا نحن نتكلم على لسانه ال ندري 

ى حال المسألة �لها �معنعلى �ل  ،االبعث، وفالن �عث وال ابتعث ابتعاث، و�ن �ان المعنى واحدً 
و�ها جاء القرآن  ،أرسله �قول: و�لمة مع دحیة و�لمة مع �فتح العین مع، على اللغة الفصحى

مع لفظ معناه الصحبة، ساكن العین ومفتوحها، ما زال الكالم  :و�قال أ�ًضا �إسكانها، وقیل
و�ها جاء  ،غة الفصحىو�لمة مع و�فتح العین على الل :للكرماني وموجود عند غیره أ�ًضا وقیل

َ َمَع الَِّذیَن اتََّقوا{القرآن   ،و�قال أ�ًضا �إسكانها مع ،و�ها جاء القرآن ،]١٢٨[سورة النحل:  }ِإنَّ للااَّ
غیر  ،معناه الصحبة ساكن العین ومفتوحها، غیر أن المفتوحة تكون اسًما وحرًفا مع لفظ :وقیل

 والساكنة حرٌف ال غیر، وفي التوضیح ،والساكنة حرٌف ال غیر ،أن المفتوحة تكون اسًما وحرًفا
و�ها جاء القرآن في لغة  ،قوله مع هو �فتح العین على اللغة الفصیحة المشهورة :البن الملقن

 قلیلة �إسكانها، وأنشد سیبو�ه:
فر�شي، ور�شي منكمو وهواي معكم و�ن  :ور�شي منكمو وهواي معكم؛ �عض �تب الشواهد تقول

راعي إ�ش؟ النومیري ولیس في ونسبه للراعي  ،ت ز�ارتكم لماًما هذا أنشده سیبو�ه في �تا�هكان
من شرح شواهد شروح األلفیة، وفي  وهو في دیوان جر�ر، ونسبه أ�ًضا إلى جر�ر �ل ،هدیوان

شرح ابن عقیل على األلفیة: وأما مع فاسٌم لمكان االصطحاب فاسٌم لمكان االصطحاب أو وقته، 
جلس ز�ٌد مع عمرٍو وجاء ز�ٌد مع �كر، والمشهور فیها فتح العین وهي معر�ة، وفتحتها نحو: 

ومنه قوله: فذ�ر بیت جر�ر الذي  ،فتحة إعراب، فتحتها فتحة إعراب ومن العرب من �سكنها
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�عني هو لیست  ،ناه آنًفا، وزعم سیبو�ه أن تسكینها ضرورة زعم سیبو�ه أن تسكینها ضرورةر ذ�
فإن  ،وهو فاسد ،وادعى النحاس اإلجماع على ذلك ،�عضهم أن الساكنة العین حرفبلغة، وزعم 

سیبو�ه زعم أن الساكنة العین اسم، هذا حكمها إن ولیها متحرك إن ولیها متحرك، �عني أنها 
فالذي ینصبها على الظرفیة یبقي  ،وهي لغة ر�یعة، فإن ولیها ساكن ،وهو المشهور وُتسكَّن ،تفَتح

مَع ابنك مَع ابنك، مَع  :فالذي ینصبها على الظرفیة یبقي فتحها، فیقول ،ولیها ساكن فإن ،فتحها
الذین، فالذي ینصبه على الظرفیة یبقي فتحتها فیقول: مَع ابنك، والذي یبنیها على السكون �كسر 
 اللتقاء الساكنین، والذي یبنیها على السكون �كسر اللتقاء الساكنین فیقول: مِع ابنك، ومعروف

سیبو�ه ذ�ر أن تسكینها ]. ١١[سورة المجادلة: }َیْرَفِع للااَُّ {أنه إذا اجتمع ساكنان ُ�ِسر األول منهم 
 ضرورة.

 طالب:...
سیبو�ه زعم أن الساكنة العین اسم، هم یردون على من یزعم أنها إذا �انت ساكنة �ما في �الم 

ثاني صفحة خمسة وأر�عین، �الم الكرماني، أنها حرف ال غیر فهو موجود في الكتاب الجزء ال
ة، �فتح الدال و�سرها لغتان، اختلف في الراجحة منهما َدحیة وِدحی :سیبو�ه، دحیة قال الكرماني

-و�ان جبر�ل �أتي النبي  ،و�ان من أجمل الناس وجًها ،وهو ِدحیة بن خلیفة بن فروة الكلبي
هد المشاهد، أسلم قد�ًما وشهد المشا في صورته لجماله، أسلم قد�ًما وشهد -علیه الصالة والسالم

 ،-رضي هللا عنه-و�قي إلى خالفة معاو�ة  ،-صلى هللا علیه وسلم-التي �عد بدر مع رسول هللا 
و�ان �عث  ،وسكن الِمّزة �كسر المیم والزاي قر�ة �قرب دمشق ،وسكن الِمّزة ،وشهد الیرموك

صرى، و�ان َ�ْعُث الكتاب إلى عظیم الذي �عث �ه دحیة إلى عظیم �ُ  ،الكتاب إلى عظیم ُ�صرى 
وذلك في  ،لیدفعه إلى هرقل ؛و�ان َ�َعَث الكتاب إلى عظیم ُ�صرى  ،لیدفعه إلى هرقل ؛ُ�صرى 

 .آخر سنة سٍت من الهجرة، في آخر سنة ست من الهجرة
إنه الرئیس بلغة أهل  :و�قال ،وقال ابن حجر: قوله ِدحیة هو �كسر الدال وُحكي فتحها لغتان 

 �ان أحسن ،صحابي جلیل ،وهو ابن خلیفة الكلبي ،نه الرئیس بلغة أهل الیمنإ :ِدحیة �قال الیمن
في آخر سنة ست �عد أن رجع  -صلى هللا علیه وسلم-و�عثه النبي  ،وأسلم قیدًما ،الناس وجًها

و�ان وصوله إلى هرقل في محرم سنة سبٍع، قاله الواقدي. ووقع  ،من الحدیبیة �كتا�ه إلى هرقل
ن إرسال الكتاب إلى هرقل �ان سنة خمس، واألول أثبت، أتار�خ خلیفة ووقع في تار�خ خلیفة  في

 .والهدنة �انت سنة سٍت اتفاًقا ،لتصر�ح أبي سفیان �أن ذلك في ُمدة الهدنة ؛بل هذا غلطٌ 
خلیفة في  خلیفة بن خیاط له تار�خ وله طبقات، له تار�خ وله طبقات، و�لها مطبوعة، �قول 

لتصر�ح أبي سفیان  ؛بل هذا غلطٌ  ،واألول أثبت ،إن إرسال الكتاب إلى هرقل سنة خمسٍ  :هتار�خ
والهدنة �انت سنة سٍت اتفاًقا، االستدالل على ضعف أو تغلیط خلیفة  ،�أن ذلك في مدة الهدنة

غیر متجه؟ أال �كون الكتاب ُأرسل قبل؟ أال �حتمل أن �كون إرسال الكتاب أم في تار�خه متجه 
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ل قبل وجود أبي سفیان في الشام في مدة الهدنة؟ ووصوله إلى هرقل �حتاج إلى وقت، نعم أرس
لكن یبقى أن �عث  ،نه في هذه المدةأراءة الكتاب من ِقبل هرقل ال شك الدعاء الدعوة �الكتاب وق

 علیه-وال یبعد أن �كون �عث �ه النبي  ،�الكتاب والهدنة سنة ست -علیه الصالة والسالم-النبي 
�عد الصلح تفرغ  -علیه الصالة والسالم-قبل ذلك، لكن المعروف أن النبي  -الصالة والسالم

م على هذه القصة ما فی ،لمخاطبة الملوك ودعوتهم، فهو من هذه الحیثیة  هو�ال فأصل �ونه تقدَّ
 أنه إنما خاطب الملوك في الهدنة. -علیه الصالة والسالم-ما �منع إال أنه ُعرف عنه 

 ..طالب:.
 من الذي خرج؟

 طالب:...
 مع دحیة. -علیه الصالة والسالم-ما علینا من أبي سفیان، الكالم على الكتاب الذي �عثه النبي 

 طالب:...
 ین؟أخروج 

 طالب:...
قد �كون أخذ مدة طو�لة، تعرف أن المسألة تحتاج إلى وقت  ،ما یلزم أن �كون في وقت خروجه

الرسائل التي ُتبعث من و ، �عض الكتب ...وصلهما ده، وقد �كون عظیم �صرى حجزه عن ،طو�ل
ال تظنون أن المسألة بهذه السهولة لما تیسرت  ،المشرق إلى المغرب أو العكس تأخذ سنین

 والبلد الذي ،ن و ن العصر في یوم العید �قرؤون القرآن صائمو جالس ناس األمور، �عني في قر�ة
أن  اما وصلهم المخِبر، �عني ال تظنو  ،لعیدن صالة او ن ومصلو عنهم عشر�ن �یلو معید یبعد

 ،ن ینتظرون األذان في آخر یوم من رمضان على أنهو األمور �انت �مثل ما نحن فیه. جالس
 فیمكن ،ن، أهل البلد یبعثون من �خبر القرى و فطر من �یلو ما علموا أن أهل البلد و والمسافة عشر 

، المشرق والمغرب�هللا برسالة جوال تصل ما �قال  ،عاقه عائق أو ،نسیهم أو ،تر�هم آخر شيء
الناس  �علما الجوال ذوهذا مصداق ما جاء أن خبر الدجال �صل إلى البلدان �لها في لحظة، ه

 كلهم، هذا من المعجزات.
قدح وأن �شرب من ثلمة ال ،أن ینفخ في الشراب -صلى هللا علیه وسلم-نهى رسول هللا �قول: 

وحسن �عض  ،وصححه األلباني ،صحیح الترغیب والترهیب وفي ،عدة روا�ات عند الطبراني
ن عامر بود وابن حبان، وفي أثر ر�عي واألصل عند أبي دا ،حسن لغیره ل:الروا�ات لغیرها، وقا

إن  ب العباد،: نحن قوٌم ابتعثنا هللا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة ر -رضي هللا عنه-
  للفعل ابتعث؟ ثبت هذا اللفظ ألیس فیه استعمال

 مناالستعمال العرفي لهذه الكلمة فی :لكن أقول ،ما عندنا إشكال في أن �عث وابتعث �معنى واحد
 ه.ما نسأل عنهذا  ،ابتعث، لماذا عدلوا عن البعث إلى االبتعاث :�قال له ،یوفد إلى بالد لیتعلم
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 طالب:...
 ....على �ل حال األصل في المسألة أنها 

 طالب:...
 یبعث البعوث. -صلى هللا علیه وسلم-�ان النبي  ،إشكال، مبعوث هند�م ما فیوع، نعم

 طالب:...
نه هل االستدالل �قصة دحیة في خیبر عندما أخذ صفیة تقوي القول �أما �ستعملونها، �قول: 

  لبعد المسافة؟ ؛أرسل سنة خمس
 .بر سنة سبع �عد هذه القصةخی

 طالب:...
قال تعالى:  ،قوله: دحیة أصله من دحوت الشيء دحًوا أي �سطته�عدها �عدها، في عمدة القاري 

 .أي �سطها ،أي �سطها] ٣٠[سورة النازعات:  }َواألْرَض َ�ْعَد َذِلَك َدَحاَها{
�قول ابن  ،أي أمیرها، و�ذا عظیم الروم، أي الذي �عظمه الروم وتقدمه إلى عظیم ُ�صرى  

قال: لما �قتضیه هذا االسم من  ،ى ما سیأتيعظیم الروم عل :لم �قل ملك الروم قال :الملقن
 �عني الُملك التي ال �ستحقها من لیس من أهل اإلسالم، فلو فعل لكان التسلیم لملكه ،المعاني

ومع ذلك فلم �خله  ،عظیم :قاللم �خله من نوٍع من اإلكرام، ومع ذلك  ،وهو �حق الدین معزول
وة إلى �أدب الدین في تلیین القول لمن یبتدره �الدع لیكون أخًذا ؛من نوٍع من اإلكرام في المخاطبة

دین الحق، �كون قوله إلى عظیم �كون من �اب التألیف، من �اب التألیف لمصلحة الدعوة، وال 
لكن ال �صل  ،شك أن هذا الباب الذي فیه شيٌء أو نوٌع من المداراة مطلوب، لمصلحة الدعوة

 ،وثبت بها �عض النصوص ،یوم، فالمداراة مطلو�ةإلى حد المداهنة، �ما �فعله �عض الناس ال
ل عن شيء من دینك �عني تتناز ] ٩[سورة القلم:  }وا َلْو ُتْدِهُن َفُیْدِهُنونَ َودُّ {والمداهنة مرفوضة، 

ا بهذ -رحمه هللا-المداراة ال �أس بها، وترجم البخاري  ،و�حصل التقاء على أموروهم یتنازلون، 
هذه مداراة، لكن ما تنازل  ،فلما دخل انبسط له في القول ،العشیرةاللفظ وذ�ر حدیث بئس أخو 

هذه  ،ال ،�ما �صنع اآلن من �اب التألیف ا،محرمً  اأو ارتكب أمرً  ،عن شيء أوجبه هللا علیه
 ،وهي مدینة حوران ،ولیست مداراة، إلى عظیم ُ�صرى، قال النووي: �صرى �ضم الباء ،مداهنة

بن من طرق العمارة والبر�ة التي بین الشام والحجاز، ینسب إلیها ا وهي قر�بة ،مشهورة ذات قلعة
وقال ابن حجر: ُ�صرى �ضم أوله والقصر مدینة بین المدینة ودمشق، �م  ،-رحمه هللا-كثیر 

 بین المدینة ودمشق؟
 طالب:...

 ؟ماذا
 طالب:...
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 قر�بة؟ �یف تكون �مكن تحدد نقطة بین نقطتین بینهما ألف وخمسمائة �یلو؟ 
 طالب:...

دون بین مكة والبصرة مكة والبصرة، نعم �حد :ألنه �قول �یف، مثًال َفید معجم البلدان �قول ؛نعم
 ؛ألنه ال بد أن �مر بها، طرق الحاج معروفة ومسلو�ة، وال �مكن أن تتغیر ؛�الطرق المعروفة

ل �سبب ألن من �غیرها �موت في المفاوز، �سلك ما �سلكه الناس وهو طر�ق واحد، فال �ض
وفي هذا الطر�ق  ،ألنه �جد من �سلكه ؛انحرافه عنه، وأ�ًضا ال �موت �سبب العطش أو الجوع

 المصانع؟ ما .المسلوك المعتمد توجد المصانع
 طالب:...

تصنع  ماذاهي المصانع؟  مانعم التي �جمع فیها الماء لذلك قال: �مصانع طر�ق مكة، الزاد، 
ة أحواض �بیرة ُ�جمع فیها الماء للسالكین، مدینة بین المدینوفیها  ،المصانع؟ هذه تسمى مصانع

هي مدینة حوران، والنووي من أعرف الناس بتلك  :ألن النووي �قول ؛هي حوران :وقیل ،ودمشق
وعظیمها هو الحارث بن أبي شمر الغساني، الحارث بن  ،هي حوران :ألنه منها، وقیل ؛الجهات

 -صلى هللا علیه وسلم -السكن أنه أرسل �كتاب النبي البنأبي شمر الغساني، وفي الصحا�ة 
ا، فوصل �ه هو ودحیة مًعا، هو ودحیة إذ ذاك نصرانی�  و�ان عديٌّ  ،إلى هرقل مع عدي بن حاتم

�صرى في موضعین �الضم  :و�انت وفاة الحارث المذ�ور عام الفتح، وفي معجم البلدان ،مًعا
مشهورة عند  ،وهي قصبة �ورة حوران ،ل دمشقوالقصر أحدهما أو إحداهما �الشام من أعما

و�صرى  ثم ذ�ر أبیاًتا �ثیرة ال نطیل بذ�رها، ،العرب قد�ًما وحدیًثا، ذ�رها �ثیٌر منه في أشعارهم
وفي تار�خ  ،أ�ًضا من قرى �غداد قرب عكبراء، والحارث المذ�ور هو ابن أبي شمر الغساني

 إلیه �تاً�ا مع شجاع بن وهب، أرسل إلیه �تاً�اأرسل  -صلى هللا علیه وسلم-الخمیس أن النبي 
ومات في عام الفتح، �عني هل هو هذا الكتاب أو غیره؟ ألن الكتاب  ،مع شجاع بن وهب

أو من عظیم  ،-علیه الصالة والسالم-مبعوث مع دحیة، لكن هل �عثه مع دحیة من النبي 
علیه الصالة -رى من النبي �صرى إلى هرقل؟ ألن الكتاب مّر �مرحلتین من المدینة إلى �ص

إلى عظیم �صرى، المرحلة الثانیة من عظیم �صرى الحارث إلى هرقل، في المرحلة  -والسالم
ن ب�عني الحارث مع شجاع  ،أرسل إلیه �تاً�ا -علیه الصالة والسالم-ن النبي إ :األولى �قول هنا

، ومعه عدي بن فیكون نقل الكتاب على ید أو مع دحیة من عظیم �صرى إلى هرقل ،وهب
 حاتم، من؟
 طالب:...

 مسلم.، نعم
 طالب:...
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هل �مكن أن �قال هذا أو �كون �عث مع شجاع بن  ى،ما هو �المدینة في ذاك الوقت، �صر  لعله
 ممكن؟ ؟�عث خطاً�ا آخر مع دحیة ،ثم أرسل خطاً�ا آخر مع دحیة اأبي وهب خطا�ً 

 طالب:...
 الروا�ات األخرى مع دحیة.

 طالب:...
 كیف؟

 طالب:...
 هو الخطاب الذي قرأه هرقل.

 طالب:...
یتعلق بهرقل؟ على �ل حال اسمعوا ما �قول أهل العلم، في أم شجاع �خص عظیم �صرى و 

ابن وهب بن ر�یعة األسدي شهد بدًرا  :و�قال ،االستیعاب البن عبد البر: شجاع بن أبي وهب
ه صلى هللا علی-الذي �عثه رسول هللا  وهو ،-صلى هللا علیه وسلم-والمشاهد �لها مع رسول هللا 

واستشهد شجاع هذا یوم الیمامة، وهو ابن �ضع  ،إلى الحارث بن أبي شمر الغساني -وسلم
-وفي اإلصا�ة: وروى الطبراني من حدیث المسور بن مخرمة قال: �عث النبي  .وأر�عین سنة

 ،ن أبي شمر الغسانيشجاع بن وهب األسدي إلى المنذر بن الحارث ب -صلى هللا علیه وسلم
إلى ابنه، وذ�ر ابن سعد عن الواقدي �أسانیده أنه �عثه إلى الحارث بن أبي شمر، على �ل حال 

لكن هل �عث مع دحیة  ،ألن الكتاب �عث مع دحیة ا؛ما یتعلق �شجاع هذا قدٌر زائد على ما معن
هذا  ،عظیم الروممن المدینة أو �عث من �صرى إلى  -علیه الصالة والسالم-من ِقبل النبي 

 وعلى �ل حال األمر سهل. ،محل احتمال
 إلى عظیم �صرى فدفعه إلى هرقل، فدفعه إلى هرقل، ما الذي دفعه؟ 

 طالب:...
�عث �ه دحیة إلى  :فدفعه إلى هرقل، �عني إذا قلنا ،ال، هو �عث �ه دحیة، إلى عظیم �صرى 

عه بنفسه أو بواسطة إلى عظیم �صرى انتهت مهمة دحیة، فیكون عظیم �صرى هو الذي دف
وعظیم �صرى الحارث هذا دفع �الكتاب مع عدي بن  ،إنه دفعه معه مع دحیة :هرقل، و�ذا قیل

 .حاتم وهو نصراني ومعه دحیة
أرسل �ه إلیه صحبة عدي بن حاتم �ما في  ،ألنه أرسل �ه إلیه ؛قال القسطالني: فیه مجاز 

قرأ  :رأه، �عني هرقل األصل أن �قرأه بنفسه، إذا قیلفق ،روا�ة ابن السكن في الصحا�ة، فقرأه هرقل
قرأ �معنى قرئ علیه، أو �تب �عني  :فهو بنفسه، �تب بنفسه، ومن االستعمال الشائع أن �قال

أمر �الكتا�ة وهكذا، فقرأه هرقل بنفسه أو الترجمان �أمره، وفي مرسل محمد بن �عب القرظي عند 
 الترجمان الذي �قرأ �العر�یة فقرأه، فإذا فیه: �اسم يفدع ،نالترجما يفدع ،الواقدي في هذه القصة
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ي �سمونها الفجائیة، �سم هللا الرحمن الرحیم، �قول النووي: فیه تهللا الرحمن الرحیم، إذا هذه ال
استحباب تصدیر الكتب ببسم هللا الرحمن الرحیم، فیه استحباب تصدیر الكتب ببسم هللا الرحمن 

لماذا �قال مثل هذا الكالم؟  ،و�ن �ان المبعوث إلیه �افًرا ،عوث إلیه �افًراو�ن �ان المب ،الرحیم
ُقْل َ�ا َأْهَل {ألن البسملة �عض آ�ة من سورة النمل إجماًعا مع أنه فیه ما هو أكثر من ذلك 

ن نصل إلیها یبین إلى أ] ٦٣[سورة آل عمران:  }اْلِكَتاِب َتَعاَلْوا ِإَلٰى َ�ِلَمٍة َسَواٍء َبْیَنَنا َوَ�ْیَنُكمْ 
 .إرسال القرآن إلى د�ار الكفر أو �عضه �أتي حكمه إن شاء هللا تعالى

له وأن قو  ،و�ن �ان المبعوث إلیه �افًرا ، الرحمن الرحیمببسم هللابوفیه استحباب تصدیر الكتب  
 ،�عني هذا الكتاب ما بدئ �حمد هللا ،في الحدیث اآلخر: �ل أمر ذي �ال ال یبدأ فیه �حمد هللا

وا�ة ابتدئ ببسم هللا، فهو أجذم المراد �حمد هللا ذ�ر هللا تعالى، ذ�ر هللا تعالى �ما جاء في ر 
روي  ،أخرى، فإنه روي على أوجٍه قد أوضحتها في أول شرح المهذب، الحدیث روي على أوجه

�ما قال في أول المجموع شرح  -رحمه هللا-�طرق �ثیرة، و�ألفاٍظ عدیدة، وضحها النووي 
وذ�رها ذ�رها السبكي في طبقاته �أسانیده، وهي مخرجة عند الخطیب  ،ووضح غیره ،لمهذبا

البغدادي وابن عساكر، والحافظ الرهاوي في أر�عینه، وتكلموا علیها �إفاضة، قد أوضحتها في 
لك، ومنها غیر ذ ،أول شرح المهذب منها: ال یبدأ فیه بذ�ر هللا، ومنها: ببسم هللا الرحمن الرحیم

علیه الصالة -هذا الكتاب �ان ذا �ال من المهمات العظام، هذا الكتاب الذي �عثه النبي و 
�ر جمیع األلفاظ ذ�ر هللا، �جمع األلفاظ ذو�جمع  ،ال شك أنه ذو �ال، فیبدأ �ما ُذكر -والسالم

هللا، وقد �طلق على �عض األلفاظ لفظ عموم الذ�ر، و�صدق هذا اللفظ على أفراد من أفراد 
�التكبیر،  -علیه الصالة والسالم-و�ن �انت غیره، �انوا �عرفون انقضاء صالة النبي  ،رالذ�

بدأ المراد �ه الذ�ر المتعلق �الصالة، ما �قال إذا سلم قال هللا أكبر، �ما �فعل �عضهم، إنما ی
هنا بذ�ر  د،فالمراد �التكبیر الذ�ر المعبر عنه بهذا الفر  ،ثم یتبعه �قیة األذ�ار ،�االستغفار ثالًثا

 .�لها تدخل تحت الذ�ر ،ببسم هللا �جمعها الذ�ر ،�حمد هللا ،هللا
لى ص-ولم یبدأ فیه رسول هللا  ،بلفظ الحمد -صلى هللا علیه وسلم-قال: ولم یبدأ فیه رسول هللا  

دأ ب -رحمه هللا تعال-تقدم في أول الكتاب البخاري  ،و�دأ �البسملة ،بلفظ الحمد -هللا علیه وسلم
خره، آما بدأ �الحمدلة، الخطب تبدأ �الحمدلة: إن الحمد هلل نحمده ونستعینه إلى  ،إ�ش؟ �البسملة�

ن مجرد الكتاب  -رحمه هللا تعالى-ن البخاري إ :والرسائل والكتب تبدأ �البسملة، وقلنا في وقتها
 علیه صلى هللا- فابتدأه �البسملة معاملة له معاملة الرسائل، قال: ولم یبدأ فیه رسول هللا ،الخطبة

والحدیث المذ�ور �عني لفظ الحمد على وجه الخصوص  ،بلفظ الحمد ولفظ �البسملة -وسلم
 .وحكم غیره على جمیع روا�ات الحدیث وألفاظه �الضعف ،حسنه النووي وغیره

وجمیع ألفاظ الحدیث وطرق الحدیث  ،طیب، أهل العلم �ستحبون البداءة �البسملة والحمدلة 
�أفعاله  ؟ اقتداءً -علیه الصالة والسالم-معولهم على هذا الحدیث؟ أو من أفعاله  مضعفة، هل



 
 

 
 

FÏvÈÿ^=ÚÑf=i_k‘۸۰E= ١٦ 

�هللا �ا أخي  :حیث �ان �فتتح الكتب �البسملة والخطب �الحمدلة، والقرآن مفتتح بهما، ما �قال
�مكن أن �قال مثل هذا؟  ،ألنه لم یثبت فیها شيء ؛االفتتاح االبتداء �البسملة أو الحمدلة بدعة

�انت الكتب التقلید�ة  :�سملة وال حمدلة في العقیدة �قول هما فی ي �تاب في العقیدة وقفنا علیه�عن
حكم ال :هذا المسكین رأى تضعیف أهل العلم للبسملة لهذا الحدیث وقال ،تفتتح �البسملة والحمدلة

نستدل  وهذا الحدیث غیر مقبول، مقبول هذا الكالم؟ �عني ،شرعي ال یثبت إال �حدیث مقبولال
-من خطا�اته  ا�عني ما عرف خطا�ً  ،وتصرفاته ونقتدي �القرآن -علیه الصالة والسالم-�أفعاله 

 .�سملة وال خطبة من خطبه ما افتتحت �الحمدلة �كفي هذا أصًال  هما فی -علیه الصالة والسالم
إذا  �ضیع الدین�طبق، عنده أنه على ثغر خالص  أن لكن �عض الناس َحرِفي سمع �لمة ال بد

فاستغرب  ،رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي :�ذا، شخص سمع من �قول فعلما 
�قول ما قالته عائشة ما دل النبي  اساجدً  اوصلت األر�عین؟ وآخر سمع شخًص  ،وصلت األر�عین

 ،اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني :عائشة أن تقوله لیلة القدر -علیه الصالة والسالم-
لیه قال: اللیلة لیلة القدر؟ حرفیة مزعجة هذه، �عني �یف �صدر من شخص یتصدى التفت ع

م حك -رحمه هللا-لباني الشیخ األ ألن ،للتصنیف، �انت الكتب التقلید�ة تبدأ �البسملة والحمدلة
علیه الصالة -دیث �جمیع طرقه وألفاظه أنه ضعیف ما نعمل، �عني أال �كفینا فعله على الح
ثم �أتي من  ،میع خطبه وفي جمیع مكاتباته والقرآن افتتح �البسملة والحمدلةفي ج -والسالم

 ؟ن الخبر ال یثبت إًذا ال نفعل!إ :�قول
 طالب:...

 �عني �ون الشيء لم یثبت هل �عني أنه ثبت عدمه؟ 
 طالب:...

وال ینكر على غیره، �عني العمومات األخرى، �عني قد  ،ال یتخذها عادة لكنما �خالف،  نعم
 �عني عدم ،لكن �ونه �شنع على غیره بهذه الطر�قة ،لبیان الجواز أو �خالف ال إشكال ؛�فعل مرة

عدم العلم ال �عني العلم �العدم، حكم غیره على جمیع روا�ات الحدیث وألفاظه �الضعف 
 .، و�ن لم �صح من قوله-علیه الصالة والسالم-واالستحباب مأخوذ من عمله 

 .�هللا أعلم 
 وعلى آله وصحبه أجمعین.  وسلم على نبینا محمدوصلى هللا 


